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RESUMO  

 

O presente artigo é resultado de uma parceria entre a Pró-reitoria  Acadêmica, o Serviço 

de Apoio ao Estudante, as Coordenações de Cursos de Graduação e acadêmicos da 

Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc Xanxerê/SC, contemplados com 

bolsas de estudos vinculados ao Artigo 170 da Constituição Estadual de Santa Catarina. A 

proposta desenvolvida visa o atendimento do compromisso do acadêmico em contribuir 

com a comunidade com trabalho de cunho educativo vinculado ao seu curso de 

formação acadêmica. A Unoesc Xanxerê/SC, criou o programa em 2012 onde foram 

implementados vinte projetos, voltados para as áreas de atuação dos Cursos, envolvendo 

cerca de 600 bolsistas beneficiados. Em 2013, os projetos, tornaram-se um Programa 

Extensão Universitária, envolvendo cerca de 750 acadêmicos bolsistas, e atendendo mais 

de 5.000 pessoas da comunidade. Assim a Universidade conseguiu colaborar com os 

bolsistas, preparando-os para prestarem serviços comunitários oferecendo uma 

formação social, na área do ensino, da pesquisa e da extensão, para além do espaço 

acadêmico, sob a orientação do coordenador do Curso e seus assessores. Os recursos 

financeiros utilizados para viabilizar o Programa, são da própria instituição, promovendo 

a disseminação do conhecimento, garantia da qualidade de ensino e condições de 

acesso e permanência dos acadêmicos na Universidade, promovendo a indissociabilidade 

entre o Ensino Pesquisa e Extensão.  
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